Derry House cemetery No2
Beschrijving Locatie
'Derry House Cemetery No 2' is gelegen langs de Krommestraat, op ca. 1500m ten ZO van Wijtschate,
vlak naast boerderij Krommestraat nr 9. Tussen de begraafplaats en de boerderij bevindt zich een
kleine Duitse bunker. Op ca. 650m ten NW ligt 'Torreken Farm Cemetery', op ca. 650m ten ZO ligt
'Cabin Hill Cemetery'. De omgeving is landelijk en heuvelachtig.
Beschrijving Relict
'Derry House Cemetery No 2', ontworpen door W.H. Cowlishaw, heeft een onregelmatig grondplan,
waarbij de perken van elkaar gescheiden worden, met als verbindingspunt de 'Cross of Sacrifice' (type
A). De begraafplaats heeft een oppervlakte van ca. 1680 m² en wordt omgeven door een bakstenen
muur. Het terrein van de begraafplaats is vlak. Voor de toegang van de begraafplaats staan betonnen
paaltjes, die met ijzeren kettingen met elkaar verbonden zijn. De toegangsstenen vermelden de
jaartallen "MCMXVII - MCMXVIII". Het register (dat dateert van juli 2002) en de metalen CWGCinfoplaat bevinden zich vlakbij de toegang. De 3 landplaten zijn ingewerkt in de bakstenen muren
nabij de 'Cross of Sacrifice'. In de verste hoek op perk I (het perk achter de 'Cross of Sacrifice') bevindt
zich een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met een houten deur. Rechts op dit perk staat nog een
kleine Duitse bunker. Op de 2 perken zijn de grafstenen vrij regelmatig geschikt en naar het NO
gericht. Op 'Derry House Cemetery No 2' liggen 163 doden begraven, waarvan 126 doden uit het
Verenigd Koninkrijk en 37 Australiërs. Allen konden geïdentificeerd worden.
Historische Achtergrond
Wijtschate was in Franse en Britse handen totdat het na een hevig bombardement door de Duitsers
veroverd werd op 1 november 1914. De volgende dag werd het voor een korte periode heroverd door
het Franse 16de Corps en de Britse cavalerie maar vanaf die datum bleef het dorp in Duitse handen, tot
in juni 1917. Na de eerste dag van de Mijnenslag (7 juni 1917) bleef Wijtschate in Britse handen tot 16
april 1918, toen het na 6 dagen vechten weer in Duitse handen kwam tijdens het Duitse LenteOffensief. Op 28 september werd het dorp definitief door Britse troepen heroverd. 'Derry House
Cemetery No 2' (No 1 werd later ontruimd) werd aangelegd vanaf juni 1917 (na de Mijnenslag) door de
'11th Division' en als frontlijnbegraafplaats gebruikt tot december 1917 en opnieuw in oktober 1918
door de '2nd London Scottish'. Nu is er slechts 1 'Derry House Cemetery' meer.
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